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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 ان ــهللا المستع

 ى ــــتـه ثقــوب

الحمد هللا رب العالمٌن مدبر الخالئق أجمعٌن باعث الرسل صلوات هللا 

بالدالئل وسالمه علٌم أجمعٌن إلى المكلفٌن لهداٌتهم وبٌان شرائع الدٌن 

القطعٌة وواضحات البراهٌن والصالة والسالم على سٌدنا محمد أفضل 

المخلوقٌن صاحب المعجزة المستمرة على مر السنٌن المخصوص 

 بجوامع الكلم وسماحة الدٌن .

وهو وبعد فهذا كتاب فً العقٌدة سمٌته اإلضائات البهٌه فً العقٌدة السنٌه 

على األحادٌث  وقد اعتمده فٌه  ٌحتوى على ما ٌقارب مائة سؤال وجواب

 النبوٌة والكتب المعتمدة فً هذا المٌدان  
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 : 1  درس

 اإلحسان  3اإلسالم  2اإلٌمان  1؟    ثالثة  كم عدد أقسام الدٌن

 بالقلب  ؟ هو التصدٌق أي ما هو اإلٌمان لغة

 ستة وهً: كم عدد قواعد اإلٌمان؟

اإلٌمان  – 4اإلٌمان بكتبه  – 3اإلٌمان بمالئكته  -2اإلٌمان باهلل  – 1

اإلٌمان بالقدر خٌره وشره حلوه  –6اإلٌمان بالٌوم اآلخر  -5برسله 

 ومره.

  ما هو معنى االٌمان باهلل تعالى؟

هو التصدٌق بأنه سبحانه موجود موصوف بصفات الجالل والكمال منززه 

عززن صززفات الززنقص والمحززال وأنززه واحززد حززق  صززمد فززرد خززالق جمٌززع 

وأنززه سززبحانه وٌفعززل فززً ملكززه مززا ٌرٌززد المخلوقززات متصززرف فٌمززا ٌشززا  

وتعالى لٌس كمثله شً  وال هو مثل شً  ال ٌشبه شزٌئا وال ٌشزبهه شزً  

بٌه او مثٌل وانه ال ٌفتقر إلى شً  وأن كل شً  إلٌه تعالى أن ٌكون له ش

ٌا اٌها الناس أنتم الفقرا  إلى هللا وهللا هو الغنً الحمٌزد(( ))فقٌر قال تعالى

وأنه تعالى ال ٌلٌق به نقص بل تقدس عن كل نقص وأنه ال تاخذه سنة وال 

 وال ٌصٌبه عجز بل هو على كل شً  قدٌر قد أحاط بكل شزً  علمزا نوم 

نه ال تنفعه طاعة العباد وال تضره الزذنوب وأنزه ال ٌمزوت وال ٌفنزى وال وأ

ما لم ٌشأ لم وشا  كان  ٌضل وال ٌنسى وال ٌكون فً ملكه إال ما ٌشا  فما

ٌكزن وأنزه ال ٌملزم أحزدا وأنزه التززنقص خزائنزه وال ٌبٌزد مزا عنزده أبززدا ))ال 

 تدركه األبصار وهو ٌدرك األبصار وهو اللطٌف الخبٌر(( 
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 : 2درس 

 ؟بالمالئكة  اإلٌمانما هو معنى 

ومزن صزفاتهم  من الذنوب معصزومونوٌق بأنهم حق موجودون التصد وه

لٌسو بذكور وال إناث بل هم عباد مكرمون ال ال ٌأكلون وال ٌشربون  أنهم

 -أي ال ٌخالفونززه فززً أمززر مززن زٌززادة أو نقصززان -ٌعصززون هللا مززا أمززرهم

وأنهززم  -أي فززً وقتززه فززال ٌأخرونززه وال ٌقدمونززه –وٌفعلززون مززا ٌززأمرون 

أجسام نورانٌة طعامهم وشرابهم التسبٌح والتقدٌس وأنهم سفرا  هللا تعزالى 

 صادقون فٌما أخبروا به عنه .بٌنه وبٌن خلقه متصرفون فٌهم كما أذن 

 –صزززاحب الزززوحً  –المالئكزززة المقزززربٌن جبرٌزززل علٌزززه السزززالم  فمزززنهم 

 –وإسززرافٌل علٌززه السززالم  –صززاحب األرزاق  –ومٌكائٌززل علٌززه السززالم 

   - صززاحب قززبر األروا  –وعزرائٌززل علٌززه السززالم  -صززاحب الصززور

ومزنهم  -صزاحبا سزؤال القبزر –حملزة العزرو ومزنهم منكزر ونكٌزر  ومنهم 

ومززنهم سززكان السززماوات وحفمة علززى بنززً  دم  -رقٌززب وعتٌززد –الحفمززة 

تئط ما فٌهزا موضزع قزدم فً الحدٌث الشرٌف "أطت السما  وحق لها أن و

إال وفٌه ملك راكع أو سزاجد"  أو كمزا قزال صزلى هللا علٌزه وسزلم  ومعنزى 

 أطت أي صوتت . 

ومززززنهم حفمززززة علززززى بنززززً  دم وموكلززززون باألمطززززار والنبززززات والنطززززف 

تمزززاس مجزززالس الزززذكر وال ٌحزززٌط بعزززددهم إال هللا تعزززالى قزززال واألرحام وال

 تعالى:)) وما ٌعلم جنود ربك إال هو((.

 :3درس 

 ما هو معنى االٌمان بالكتب السماوٌة؟.

معنى االٌمان بالكتب السماوٌة هو التصدٌق بأنها حزق ومزا جزا  فٌهزا حزق 

وأنهززا كززالم هللا األزلززً القززدٌم المنزززه عززن الحززرف والصززوت وأنززه تعززالى 
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كزالتواراة أو علزى لسزان أنزلها على بعر رسزله بألفزام حادثزة فزً ألزوا  

.               بعزززززر أحكامهزززززا نسزززززخ وبعضزززززها لزززززم ٌنسزززززخ الملزززززك كزززززالقر ان وأن

 . قال فً اإلضائة 

 والحززززرف والصززززوت كززززذا الززززتالوه 
 

 محدثززززززززززززة و ٌززززززززززززر ذا  بززززززززززززاوه
 

 ؟ كم عدد الكتب السماوٌة

مائزة كتزاب وأربعززة كتزب أنزلزت منهزا علززى  دم عشزرة وعلزى اٌنززه  عزددها

خمسززون وعلززى إدرٌززس ثالثززون وعلززى إبززراهٌم عشززرة والتززواراة  شززئث

لموسززى واالنجٌززل لعٌسززى والزبززور لززداوود والفرقززان أي القززر ان لمحمززد 

 صلى هللا علٌه وسلم.

 : 4درس 

 ما هو معنى االٌمان بالرسل علٌهم الصالة والسالم؟

معنى االٌمان بالرسل هو التصدٌق بأنهم حزق ومزا جزا وا بزه حزق وان هللا 

وأنهزم صزادقون فٌمزا أخبزروا   أرسلهم إلى خلقه لهداٌتهم وصال  معاشزهم

على صدقهم وأنهم بلغوا عزن هللا أٌدهم بالمعجزات الدالة به عن هللا تعالى 

رسززاالته وبٌنززوا للمكلفززٌن مززا أمززرهم هللا بززه وأنززه ٌجززب احتززرامهم وأن ال 

وٌجب اإلٌمان  ٌفرق بٌن أحدهم وهم معصومون من فعل كل ما نهوا عنه

 .بجمٌعهم

 ما هو تعرٌف المعجزة؟

الخارق للعادة المقارن لدعوى الرسالة المتحدى به قبزل وقوعزه  رهً األم

 ه عن اإلتٌان بمثله.تالذي ٌعجز من ٌبغً معارض

 ما هو معنى التحدي؟
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هو أن ٌقول  ٌة صدقً كذا فٌقع ذلك وذلزك كانشزقاق البزدر فزرقتٌن وكزالم 

 الضب وحنٌن الجذع ونحو ذلك مما ال ٌحصى كثرة.

ة إن وقررم مرن نبرً امراما ٌسررمى ؟وإن وقرم مرن ولررً للعراداألمرر الارار  

امرراما ٌسررمى؟ وإن وقررم مررن بعررم العرروام امرراما ٌسررمى ؟وإن وقررم مررن 

 ااس  اماما ٌسمى؟

وإن وقزع ٌسزمى معجززة بعزد النبزوة مزن نبزً األمر الخارق للعادة إن وقزع 

فمعونة ومن فاسق فاسزتدرا  إن وافزق من ولً فكرامة ومن بعر العوام 

 . كما وقع لمسٌلمة الكذاب إن خالف مرادهوإهانة مراده 

 : 5درس 

 كم عدد األنبٌاء جمٌعا؟

 عدد األنبٌا  جمٌعا مئة ألف وأربعة وعشرون ألفا .

 

 كم عدد الرسل علٌهم الصالة والسالم؟

ثالثمائززة وثالثززة عشززرة علززى المشززهور وٌجب اإلٌمززان بجمززٌعهم ومززن لززم 

 نعرف إسمه  منا به إجماال .

 مٌن ورد مكرهم اً القرءان العظٌم؟ء الكم عدد األنبٌا

 خمسة وعشرون  قال بعضهم :

 فززززً تلزززززك حجتنززززا مزززززنهم ثمانٌزززززة
 إدرٌززس هززود شززعٌب صززالح وكززذا

 

 مززززن بعززززد عشززززر وتبقززززى سززززبعة وهززززم 
 ذو الكفززززززل  دم بالمختززززززار قززززززد خززززززتم

 

 ؟ما هو تعرٌف النبوة

  .بواسطة ملك أوختصاص بشر بسماع  كالم هللا تعالى مباشرة هً ا
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 ؟وما هو آارهم األنبٌاءهو أول  نم

 أول األنبٌا  أبونا  دم علٌه السالم 

 خاتم األنبٌا  والمرسلٌن  و خرهم نبٌنا محمد صلى هللا علٌه وسلم

 :6درس 

 ؟بالٌوم اآلار اإلٌمانما هو معنى 

هززو التصززدٌق أي بالقلززب بأنززه حززق ومززا اشززتمل علٌززه مززن الحشززر والنشززر 

والمٌززان والصززراط والمزرور علٌززه وحزور النبززً صزلى هللا علٌززه وسززلم 

والشززفاعة والجنززة والنززار والحسززاب والعقززاب حتززى ٌحاسززب المززر  علززى 

 إال من استثنً.الفتٌل والنقٌر وحتى تقتص الجما  من القرنا  

 ٌجب اإلٌمان بكل ما تواتر به الخبر عن النبً صلى هللا علٌه وسلم. تنبٌه

ككتزب الحفمززة أعمززال العبززاد ووزن الحسزنات وقززبر ملززك المززوت لجمٌززع 

 األروا  بأمر ربه وملك الموت هو عزرائٌل علٌه السالم.

 

 ماما ٌدال اً الٌوم اآلار؟

ألن القٌامززة ٌزدخل فززً الٌززوم اآلخززر المززوت وسزؤال الملكززٌن وعززذاب القبززر 

 قٌامتان صغرى وهً موت كل إنسان وكبرى وهً نفخة الصعق.

 الصور  ما

عن عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما قزال جزا  أعرابزً إلزى النبزً صزلى 

 الترمذي وأبو داوود ( قرن ٌنفخ فٌه) هللا علٌه وسلم فقال ٌارسول هللا ماالصور قال 

 ما هو الحشر؟

 المحشر.هو عبارة عن سوق الناس إلى 
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 :7درس

 ؟ما هو النشر

 هو عبارة عن البعث واإلحٌا  

 ما هو المٌزان؟

من النزور للحسزنات واألخزرى  هو مٌزان حقٌقً له لسان وكفتان إحداهما 

أو أجسززام وهززل المززوزون صززحف أعمززال بنززً  دم مززن الملمززة للسززٌئات 

  فً ذلك تردد.ٌخلقها هللا تعالى أمثلة لها 

 ما هو الصراط؟

على متن جهنم أرق من الشزعر وأحزد مزن السزٌف ٌجزوزه العبزاد هو جسر 

ٌجوز كالبرق ومزنهم  هم منمن ٌجوز كالرٌح ومن همعلى قدر أعمالهم فمن

كأجاوٌد الخٌل وبعضهم ٌنجوا حبوا ومنهم من ٌسقط فً النار والعٌاذ باهلل 

 إلى النعٌم و ٌره ٌقع فً الجحٌم. ٌرفمن جازه ٌص

 ؟هو أول من ٌجوز الصراط من

قززال صززلى هللا علٌززه وسززلم :"فززأكون أول مززن ٌجززوز مززن الرسززل بأمتززه" 

 البخاري.

 :8درس

 ؟هو حوم النبً صلى هللا علٌه وسلم ما

مزا ه أشزد بٌاضزا تزرده أمتزه هو نهر أعطاه هللا لنبٌنا صلى هللا علٌزه وسزلم 

مززن اللززبن وأحلززى مززن العسززل ٌصززب فٌززه مٌزابززان مززن الكززوثر علٌززه مززن 

السما  ال ٌممأ من شرب منه أبزدا وشزرابهم فزً الجنزة  األوانً بعدد نجوم

د عنه من بدل أو  ٌر وهل هو قبل الصراط إنما هو للتلذذ ال للعطو وٌذا
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ط واآلخر بعزده وهزو الصزحٌح ا قبل الصرامهما حوضان أحده أوبعده  أو

 أقوال.

 هً مساحة حوم النبً صلى هللا علٌه وسلم؟ ما

 فً الحدٌث هً كما بٌن المدٌنة وصنعا  كما 

 ؟ما هً مسٌرته

 مسٌرته شهر كما فً الحدٌث

 ؟ما هو حد حوم النبً صلى هللا علٌه وسلم عرضا وطوال

 عرضه مثل طوله ما بٌن عمان إلى أٌلة كما فً الحدٌث.

 

 ؟أوانٌه كم عدد 

 كما فً الحدٌث  عدد نجوم السما 

 ؟من هو أول الناس ورودا على الحوم

 فقرا  المهاجرٌن كما فً الحدٌث 

 : 9درس

 ؟كم عدد الشفاعات

الشفاعة فً ستة مزواطن إحزداهما فزً إراحزة النزاس مزن الموقزف وتعجٌزل 

عسززى أن الفصززل وهززً مختصززة بنبٌنززا صززلى هللا علٌززه وسززلم قززال تعالى:))

((اآلٌزة. الثانٌزة فزً إنقزاذ مزن وجبزت علٌزه النزار ٌبعثك ربك مقامزا محمودا

خززرا  المززذنبٌن مززن النززار الرابعززة فززً تعجٌززل دخززول الجنززة الثالثززة فززً إ

والخامسة فً رفعة الدرجات فً الجنة والسادسزة شزفاعته صزلى هللا علٌزه 

 وسلم فً عمه أبً طالب.
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 قال العالمة حمد هللا بن العالمة محمد بن محمد سالم :

 شززززززززززفاعة النبززززززززززً فززززززززززً سززززززززززتة 
 إخزززززرا  أهزززززل النزززززار مزززززن نزززززارهم
 رفززززززززع مقامزززززززززات الجنزززززززززان كزززززززززذا
 تخفٌززززف تعززززذٌب علززززى بعززززر مززززن
 إمامنزززززززززززززززا بكلهزززززززززززززززا واجزززززززززززززززب

 

 إراحززززززززززة النززززززززززاس مززززززززززن الموقززززززززززف 
 إنقزززززززززززززززاذ مسزززززززززززززززتحقه المسزززززززززززززززرف
 تعجٌززززززززززل إتٌززززززززززان لهززززززززززا فززززززززززاعرف
 كفززززززززززر كعمززززززززززً أحمززززززززززد المقتفززززززززززً
 كمززززززززا لجسززززززززوس الرضززززززززً الززززززززوفً

 

 وقال بعضهم:

 قززززززززد خززززززززص بالرؤٌززززززززة والمعززززززززرا 
 وبزززززززززززاللوا والحزززززززززززور والوسزززززززززززٌله

 

 بزززززززززززززالرو  والجسزززززززززززززم وبالتنزززززززززززززا  
 وبالشزززززززززززززززززززززززفاعة وبالفضزززززززززززززززززززززززٌله

 

 

 : 11درس 

 ٌشفم اً الجنة ؟من من هو أول 

 هو نبٌنا وشفٌعنا محمد صلى هللا علٌه وسلم

 ؟ ثالثة ٌشفعون ٌوم القٌامة امن هم

 "األنبٌا  ثم العلما  ثم الشهدا " كما فً حدٌث ابن ماجه 

 ؟كم ٌشفم الشهٌداً 

 فً سبعٌن من أهل بٌته كما فً حدٌث أبً داوود والترمذي.

هزو عثمزان ابزن عفزان رضزً  ٌشفم اً مثل ربٌعرة ومضرر؟من هو المي 

 هللا عنه

عثمززان ابززن عفززان رضززً هللا كمززا فززً حززدٌث رواه البخززاري ومسززلم وأبززو 

 داوود.

 من هو أولى الناس به صلى هللا علٌه وسلم ٌوم القٌامة؟

 أكثرهم علٌه صالةهو 
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 :11درس

 ؟ما هو معنى االٌمان بالقدر 

شزً  فهزو بعلزم هللا تعزالى وقدرتزه سزوا   بأن كل ما وقع مزنهو التصدٌق 

هزو ثزواب الطاعزة سنة أو شرا وهزو المعصزٌة أو حلزوا وهو الح كان خٌرا

فزً أزلزه ال بزد مزا قزدره هللا تعزالى  أنمرا وهو عقزاب المعصزٌة واعلم  أو

والشر قبزل وأنه تعالى قدر الخٌر  وما لم ٌقدره ٌستحٌل وقوعهمن وقوعه 

وإرادته لقوله تعالى:))وخلق كل قضائه وقدره وأن جمٌع الكائنات بالخلق 

شً  فقزدره تقزدٌرا(( ))وهللا خلقكزم ومزا تعملزون(( ))إنزا كزل شزً  خلقنزاه 

بقدر(( وفً الحدٌث"وتؤمن بالقدر خٌره وشره" ومن ذلك قولزه صزلى هللا 

علٌززه وسززلم فززً حززدٌث ابززن عبززاس رضززً هللا عنهمززا "واعلززم أن األمززة لززو 

ً  لم ٌنفعوك إال بشزً  قزد كتبزه هللا لزك ولزو أجتمعت على أن ٌنفعوك بش

اجتمعوا على أن ٌضروك بشً  لم ٌضروك إال بشزً  قزد كتبزه هللا علٌزك 

الترمزذي  ت الصزحف"رواه الترمزذي وفزً رواٌزة  ٌزررفعت األقالم وجفز

تجده أمامك تعرف إلى هللا فً الرخا  ٌعرفك فً الشزدة  واعلزم هللا "احفم 

ومززا أصززابك لززم ٌكززن لٌخطززأك واعلززم أن  أن مززا أخطززأك لززم ٌكززن لٌصززٌبك

 النصر مع الصبر وأن الفر  مع الكرب وأن مع العسر ٌسرا".

للنار فً ال تاثٌر للعبد فً فعل من األفعال وكذلك أنه ال تاثٌر  واعلم أٌضا

وال السززكٌن فززً القطززع وال الشززمس والقمززر فززً الضززو  وال أثززر الحززرق 

هزو الموجزد لجمٌزع وإنما هللا تعزالى وال المطر فً النبات للثوب فً الستر 

 ال بواسطة تلك األسباب.عند مقارنة األسباب ذلك 
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 :  12درس

 ؟ما هو أول ما ال  هللا

هللا عنززه الززذي رواه أبززو هززو القلززم  فززً حززدٌث عبززادة ابززن الصززامت رضززً 

داوود والترمذي سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقزول: إن أول مزا 

فقال له اكتب فقزال رب ومزاذا أكتزب قزال: أكتزب مقزادٌر كزل خلق هللا القلم 

 شً  حتى تقوم الساعة ...إلى  خر الحدٌث.

 ؟ لغة ما هو اإلسالم

 هو االستسالم

 لغة؟ ما هو اإلسالم

 هو االستسالم واالنقٌاد الماهري.

عن عبد هللا ابن عمر بن الخطاب رضً هللا عنهما قال سمعت رسزول هللا 

على خمس شهادة أن ال إلزه إالهللا  اإلسالمم ٌقول:"بنً صلى هللا علٌه وسل

وأن محمززدا رسززول هللا وإٌقززام الصززالة وإٌتززا  الزكززاة وحزز  البٌززت وصززوم 

 رمضان"رواه البخاري ومسلم.

 ؟اإلحسانماهو 

قزال أن  اإلحسزانهو اإلخالص وفزً الحزدٌث الشزرٌف قزال:"أخبرنً عزن 

 تعبد هللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه ٌراك....إلى  خر الحدٌث؟
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 :13درس

 أي عالماتها  ؟ما هً أشراط الساعة 

وفً الحدٌث الشرٌف قال أخبرنً عن الساعة قال ما المسئول عنها بأعلم 

 .من السائل ...إلى  خر الحدٌث

 وقال فً أسنى المسالك:

 النبررررررًكررررررل مررررررا قررررررد جاءنررررررا عررررررن و
 أو ٌومنررررررررا اآلاررررررررر أو أمررررررررر السررررررررما
 ومنررررررررره أشرررررررررراط جمٌرررررررررم السررررررررراعة
 وغلررررررر  بررررررراب التررررررروب عمرررررررن أثمرررررررا
 ٌنررررررررررزل عٌسرررررررررررى ٌقتررررررررررل الررررررررررردجاال

 حشررررررررنرررررررار تسرررررررو  النررررررراس أرم ال
 وبعررررررررررررررررماب القبررررررررررررررررر والقترررررررررررررررران
 والررررنف  اررررً الصررررور ونشررررر الصررررحف 
 والمؤمنرررررررررررررون ٌنظررررررررررررررون الربرررررررررررررا

 

 مرررررررررررن ملررررررررررر  أو أنبٌرررررررررررا أو كترررررررررررب 
 إماننررررررررررا غٌبررررررررررا برررررررررره قررررررررررد لزمررررررررررا

 والمهررررررررردي وكالجساسرررررررررةكالشررررررررمس 
 والرارررررررررم للقررررررررررءان والعلرررررررررم كمرررررررررا
 وارررررررررررررتو ٌررررررررررررراجو  واسرررررررررررررف واال
 وقتنرررررررررررة المحٌرررررررررررا وضرررررررررررم القبرررررررررررر
 والحشررررررررررررر والنشررررررررررررر وبررررررررررررالمٌزان
 وبالصرررررررررراط ثرررررررررم هرررررررررول الموقرررررررررف
 اررررررررً الحشررررررررر والجنررررررررة دار العقبررررررررا

 

 هو المؤمن؟ن م 

"المؤمن من أمنه الناس علزى أبنزائهم وأمزوالهم"        الترمزذي والنسزائً 
 اإلٌمان من كان الناس معه فً أمان.أي كامل 

 هو أكمل المؤمنٌن إٌمانا؟من 

 هو أحسنهم خلقا 

 ؟أعامنا هللا من الشقاء ومن هو الشقً نسأل هللا السعادة من هو السعٌد

 قال فً اإلضا ة :

 وضزززززده الشزززززقً حٌزززززث مزززززا نززززززل  وذو السعادة السعٌد فً األزل
 

 هو األزل؟ ما

 قال بعضهم:
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 تنتهززززززًأزمنززززززة توهمززززززت ال 
 

 األزل هززززززًإلززززززى زمززززززان عززززززٌن  
 

 

 :  14درس 

 ما هو أصل اإلسالم واإلٌمان واالحسان

  حدٌث جبرٌل علٌه السالم

عن عمر ابن الخطاب رضً هللا عنه قال بٌنما نحن جلزوس عنزد رسزول "

هللا صلى هللا علٌه وسلم ذات ٌوم إذ طلزع علٌنزا رجزل شزدٌد بٌزار الثٌزاب 

شدٌد سواد الشعر ال ٌرى علٌه أثر السفر وال ٌعرفزه منزا أحزد حتزى جلزس 

لى ركبتٌه ووضع كفٌه علزى إإلى النبً صلى هللا علٌه وسلم فأسند ركبتٌه 

فقال رسول هللا صزلى هللا علٌزه فخذٌه وقال: ٌا محمد أخبرنً عن اإلسالم 

 وتقزززٌم أن تشزززهد ان ال إلزززه إال هللا وأن محمزززدا رسزززول هللا اإلسزززالموسزززلم 

تً الزكززاة وتصززوم رمضززان وتحزز  البٌززت إن اسززتطعت إلٌززه والصززالة وتزز

 اإلٌمززانسزبٌال قززال صزدقت فعجبنززا لزه ٌسززأله وٌصزدقه قززال: فزأخبرنً عززن 

قال: أن تؤمن بزاهلل  ومالئكتزه وكتبزه ورسزله والٌزوم اآلخزر وتزؤمن بالقزدر 

قززال : أن تعبززد هللا خٌززره وشززره قززال صززدقت قال فززأخبرنً عززن االحسززان 

كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه ٌراك قال: فاخبرنً عزن السزاعة قزال : مزا 

المسئول عنها بأعلم من السائل قال ك فأخبرنً عن أماراتها قزال : أن تلزد 

رعززا  الشززا  ٌتطززاولون فززً  ةاألمززة ربتهززا وأن تززرى الحفززاة العززراة العالزز

ئل قلزت:هللا البنٌان ثم انطلزق فلبثزت ملٌزا ثزم قزال: ٌزا عمزر أتزدري مزن السزا

 ورسوله أعلم قال: فإنه جبرٌل أتاكم ٌعلمكم دٌنكم"رواه مسلم.

هززذا حززدٌث عمززٌم قززد اشززتمل علززى جمٌززع ومززائف األعمززال قززال العلما :

لمززا  ومتشززعبة منززه راجعززة إلٌززه كلهززا المززاهرة والباطنززة وعلززوم الشززرٌعة 

أم  كمززا سززمٌت الفاتحززةفهززو كاألمززة للسززنة تضززمنه مززن جمعززه علززم السززنة 

 .معانى القر ان من جمعها ر ان لما تضمنته الق
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 تنبٌهان:

 األول: قال ابن دقٌق العٌد

ومذهب السلف وأئمة الخلف أن من صدق بهذه األمزور تصزدٌقا جازمزا ال 

رٌب فٌه وال تردد كان مؤمنا حقا سزوا  كزان ذلزك عزن بزراهٌن قاطعزة أو 

 عن اعتقادات جازمة .

 الثانً: قال ابن جزي

أن من المنهٌات المتعلقة باللسان كالم العوام فً دقائق علم الكالم ممزا ال  

 .ٌعلمون فربما ٌؤدٌهم ذلك إلى الزندقة أو الشك او البدعة 

 :  15درس 

 ؟كم عدد طوائف المؤمنٌن التً تدال الجنة

 ثالثة: 

طائفة تدخل الجنة بغٌر حساب وفً الحدٌث عن أبً أمامزة رضزً هللا  -1

النبً صلى هللا علٌه وسلم قال:"وعدنً ربً أن ٌزدخل الجنزة مزن عنه عن 

أمتززً سززبعٌن ألفززا ال حسززاب علززٌهم وال عقززاب مززع كززل ألززف سززبعون ألفززا 

 وثالث حثٌات من حثٌاته" الترمذي.

 طائفة تدخل الجنة بعد حساب ٌسٌر -2

 طائفة تعذب ثم تخر  بالشفاعة . -3

 هم المٌن ٌدالون النار؟ من

 سبعة أوصاف من اجتمعت فٌهم

 أن تكون له ذنوب تحرزا من المتقٌن  -1
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 أن ٌموت  ٌر تائب من ذنوبه فإن التائب من الذنب كمن ال ذنب له. -2

 ان تكون ذنوبه كبائر فإن الصغائر تغفر باجتناب الكبائر. -3

أن ال تثقززل حسززناته فلززو رجحززت علززى سززٌئاته ولززو بززوزن ذرة نجززا مززن  -4

 النار.

له النجاة فً عمل سابق كأهزل بزدر وبٌعزة الرضزوان أن ال ٌكون ممن  -5

 رضً هللا عنهم.

 أن ال ٌشفع فٌه أحد  -6

 أن ال ٌغفر له هللا. -7

 :  15درس 

 ؟ هو أول من ٌحاسبن م

 مة محمد صلى هللا علٌه وسلمأ

 من هو أول الخالئق ٌكسى ٌوم القٌامة؟

 إبراهٌم علٌه السالم كما فً الحدٌث

عنرره العبررد ٌرروم القٌامررة اررً ااصررة نفسرره بعررد مررا  هررو أول مررا ٌسررأل 

 ؟التوحٌد

 هو الصالة

 ما هو أول ما ٌقضى بٌن الناس ٌوم القٌامة؟

 فً الدما  

 ؟ومن هو المي ٌلٌه من هو أول من ٌأام كتابه بٌمٌنه

 أول من ٌأخذ كتابه بٌمٌنه هو عمر ابن الخطاب رضً هللا عنه 
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 .هوٌلٌه أبو سلمة ابن عبد األسد رضً هللا عن

 : 16الدرس 

 ؟التراب تأكلههو العضو المي ال  ما

عجززب الززذنب أي العمززم اآلخززر مززن سلسززلة المهززر وفززً الحززدٌث الشززرٌف 

هزو عجزب الزذنب ومنزه إال عممزا واحزدا شً  إال ٌبلزى لٌس من اإلنسان "

 ٌركب الخلق ٌوم القٌامة"الشٌخان عن أبً هرٌرة

 من هو أول من ٌدخل الجنة؟

 هو نبٌنا وشفٌعنا صلى هللا علٌه وسلم 

فٌقززول " تززً بززاب الجنززة ٌززوم القٌامززة فأسززتفتح  قززال صززلى هللا علٌززه وسززلم

ول بك أمرت أن ال أفتح ألحزد قبلزك"رواه من أنت فأقول محمد فٌقالخازن 

  مسلم

 ؟من هو آار أهل الجنة داوال الجنة

عند جهٌنزة الخبزر إسمه جهٌنة" وعند دخوله الجنة ٌقول أهل الجنة رجل "

 كما فً البخاري  الٌقٌن

 ؟ومن هو أاضل الال  جمٌعا إجماعا

 هو سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم 

 ضاءة :اإلقال اً 

 وانعقررررد اإلجمرررراص أن المصررررطفى
 ومررا نحرررى الكشرراف ارررً التكررروٌر
 ااحررررررمر لغٌررررررر منعرررررره سررررررماعه

 

 أاضررررل الرررر  هللا والالررررف انتفررررى 
 اررررررررالف إجمرررررررراص موي التنرررررررروٌر

 السرررررررررررنة والجماعرررررررررررهواتبرررررررررررم 
 

     


